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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง 
เรื่อง   สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง  วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลนายูงและนายอําเภอศรีธาตุ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง  เรื่อง  สถานที่

จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนายูงตั้งแตวันที่ไดประกาศ

เปดเผยไว  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนายูงเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดสวนที่มีไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “อาหาร”  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก 

  (๑) วัตถุชนิดท่ีคนกินและรวมถึงเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล 

  (๒) วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใช  หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร  รวมถึงวัตถุ  

เจือปนอาหาร  สี  และเครื่องปรุงแตงกล่ินรส 

  “สถานท่ีจําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ท่ีมิใช  

ที่หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารจนสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถ

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 
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  “สถานท่ีสะสมอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช 

หรือที่ทางสาธารณะ  ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสด  หรือแหง  หรืออาหารในรูปลักษณะ

อื่นใดซึ่งผูซื้อตองนําไปประกอบสรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานท่ีซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุม  เพ่ือจําหนายสินคา  

ประเภทสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  ทั้งนี้  

ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับ 

ใหผูคาใชเปนที่ชุมนุม  เพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา  หรือครั้งคราว  หรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนายูง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด   

ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตรตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจง 

ขอ ๖ ความในขอ  ๕  ไมใหใชบังคับแกการประกอบการ  ดังนี้ 

  (๑) การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๒) การขายของในตลาด 

  (๓) การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ขอ ๗ ผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารตองจัดสถานที่ใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะและเงื่อนไขตามลักษณะของกิจการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่จําหนายอาหาร 

   (๑.๑)  ไมตั้งอยูในบริเวณที่นาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   (๑.๒)  จัดใหมีโตะ  เกาอี้  หรือที่นั่งอยางอื่น  ซึ่งมีสภาพแข็งแรง  สะอาดและเปน

ระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

   (๑.๓)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารตองมีพ้ืนผิวที่ทําความสะอาดงาย 

   (๑.๔)  จัดใหมีภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชในการทํา  ประกอบ  ปรุง  

เก็บ  และการบริโภคอาหารไวใหเพียงพอปลอดภัยและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน 

ที่องคการบริหารสวนตําบลนายูงกําหนด 
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   (๑.๕)  จัดใหมีบริเวณและที่สําหรับทําความสะอาดภาชนะตลอดจนอุปกรณ

เครื่องใชตาง ๆ  ใหเพียงพอและถูกตองดวยลักษณะเพ่ือใชในการนั้นโดยเฉพาะ 

   (๑.๖)  จัดใหมีที่สําหรับลางมือพรอมอุปกรณที่ไดสุขลักษณะและมีจํานวนเพียงพอ 

   (๑.๗)  จัดใหมีการปองกันอันตรายแกสุขภาพ  รวมท้ังการปองกนัไมใหเกิดเหตุรําคาญ

เนื่องจากการจําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  และเก็บอาหาร 

   (๑.๘)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียและหรือบอดักไขมันตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๑.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะคําส่ังเจาพนักงานตามคําแนะนํา  

หรือคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่น  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบังคบั

และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนายูง 

  (๒) สถานที่สะสมอาหาร 

   (๒.๑)  จัดสถานท่ีตามที่กําหนดไวใน  (๑.๑) - (๑.๖)   

   (๒.๒)  พ้ืนที่ทําดวยวัตถุถาวรทําความสะอาดงาย 

   (๒.๓)  จัดใหมีระบบการระบายน้ําอยางเพียงพอ  และถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลนายูงกําหนด 

   (๒.๔)  จัดใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามเกณฑมาตรฐานที่องคการบริหารสวนตําบลนายูงกําหนด 

   (๒.๕)  จัดใหมีสวมจํานวนเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน

ที่องคการบริหารสวนตําบลนายูงกําหนด 

   (๒.๖)  จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะและเพียงพอ 

   (๒.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบังคับ

และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนายูง 

ขอ ๘ อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบการตองมีหลักฐานแสดงวาสามารถใชประกอบการนั้นได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
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ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูขอรับหนังสือรับรอง 

การแจงงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๗  และขอ  ๘  เพียงเทาที่เห็นสมควร 

หรือจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้น  ท้ังนี้  การผอนผันนั้นตองไมเปน

เหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ขอ ๑๐ ผูที่ไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองดแูลรักษาสถานที่จําหนายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตว 

และแมลงนําโรค 

  (๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลไมใหเปน 

ที่เพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรคไดและตองมีการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๓) รักษาสวมใหถูกตองดวยสุขลักษณะอยูเสมอ 

  (๔) จัดส่ิงของเครื่องใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหาร 

สวนตําบลนายูง 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาต  หรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร  

ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร  กรรมวิธีการจําหนาย  ทําประกอบ  

ปรุง  เก็บ  รักษาอาหาร  ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ  อุปกรณ  น้ําใชและของใชอื่น ๆ  รวมทั้ง

สุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  ผูใชบริการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) วาง  เก็บอาหารกอนปรุงในท่ีสะอาด  ถูกลักษณะ  รวมทั้งจัดใหมีการปองกัน

สัตวนําโรคในสถานที่นั้น 

  (๒) ใชเครื่องปกปดอาหาร  รวมท้ังภาชนะและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ  ที่ใชใน 

การประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร  เพ่ือปองกันฝุนละอองและส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ตลอดจนรักษา

เครื่องปกปดนั้นใหสะอาดและใชการไดดีอยูเสมอ 

  (๓) น้ําแข็งสําหรับใชบริโภคตองจัดเก็บไวในภาชนะที่ถูกสุขลักษณะปองกัน 

ส่ิงเปรอะเปอนได  และหามนําอาหารหรือส่ิงของอื่นใดแชหรือเก็บรวมไวดวยกัน 
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  (๔) การทุบ  บดน้ําแข็งใหบริการตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะและสะอาดอยูเสมอ  

รวมทั้งปองกันมิใหมีเสียงดังเกินควรอันเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๕) ในกรณีท่ีมีผาเช็ดหนาใหบริการตองทําความสะอาด  และผานความรอนฆาเชื้อโรค

หรือกรรมวิธีอื่นใดใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

  (๖) จัดใหมีน้ําสะอาดใหเพียงพอ 

  (๗) ใชภาชนะหรือวัตถทุี่สะอาด  ปลอดภัยสําหรับปรุง  ใสหรือหออาหารหรือน้ําแข็ง  

โดยรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๘) ผูจําหนายอาหาร  ผูปรุงอาหาร  และผูใหบริการตองแตงกายใหสะอาด   

และปฏิบัติตนใหถูกตองดวยสุขลักษณะสวนบุคคล 

  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนํา  หรือคําส่ังของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  รวมทั้งระเบียบขอบังคับและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนายูง 

ขอ ๑๒ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองไมเปนโรคติดตอและไมจาง

หรือใหบุคคลท่ีปวยหรือมีเหตุควรเชื่อวาเปนโรคติดตอ  จําหนาย  ทํา  ประกอบ  ปรุง  เก็บอาหาร 

ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  พรอมย่ืนหลักฐาน

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนายูงกําหนด 

ในกรณีท่ีตามวรรคหนึ่งมีพ้ืนไมเกินสองรอยตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับ

หนังสือรับรองการแจง  พรอมหลักฐานตาง ๆ   เชนเดียวกับที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งกอนจัดตั้ง  เมื่อเจาพนักงาน

ทองถิ่นไดรับแจงใหออกใบรับแจงการจัดตั้งสถานท่ีแกผูแจงเพ่ือใชเปนหลักในการประกอบกิจการตามที่

แจงเปนการชั่วคราวในระหวางท่ีเจาพนักงานทองถิ่นยังมิไดออกหนังสือรับรองการแจงใหตามที่ขอ 

ขอ ๑๔ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอ

อนุญาตแลว  ปรากฏวาถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหออกใบอนุญาต   

หรือหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล  ใหผูขออนุญาตทราบ  กรณีไมอาจออกใบอนุญาตได

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  หากปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณทั้งหมดแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง

และสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนท่ีจะตองคืนคําขอแกผูขออนุญาตใหสงคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
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ในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนวันเกินกําหนด

ตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบการแจงแลว  ปรากฏวาถูกตองตามแบบ 

ท่ีกําหนดไวใหออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่ไดรับการแจง 

ในใบรับรองหรือหนังสือรับรองการแจงเจาพนักงานทองถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขใหผูแจง  หรือผูไดรับ 

หนังสือรับรองหรือแจงปฏิบัติเปนการเฉพาะรายก็ได 

กรณีการแจงไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูแจงทราบภายในเจ็ดวันทําการ

นับแตวันท่ีไดรับการแจง  ถาผูแจงไมดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันทําการตั้งแตวันท่ีไดรับแจง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหการแจงเปนอันส้ินผล  แตถาผูแจงไดดําเนินการ

แกไขภายในเวลาที่กําหนดแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือรับรองการแจงใหผูแจงภายในเจ็ดวัน

ทําการนับแตวันที่ไดรับแจงวาแกไขเรียบรอยแลว 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตองชําระคาระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับอนุญาต  ผูแจง  ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือผูแจงแลวแตกรณีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียม

ภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดที่ตองชําระ

คาธรรมเนียมดังกลาว 

ถาผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือ

รับรองการแจงไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการ 
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ขอ ๑๘ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตามแบบและเงื่อนไข 

พรอมดวยหลักฐานท่ีองคการบริหารสวนตําบลนายูงกําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนแบบคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น  

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาตการพิจารณาตอใบอนุญาตใหปฏิบัติตามขอ  ๑๔ 

ขอ ๑๙ ใหผูไดรับหนังสือรับรองการแจงชําระคาธรรมเปนรายป  นับตั้งแตวันออกหนังสือ

รับรองการแจงหรือวันครบกําหนดชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ ๒๐ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงไมประสงคจะประกอบการ 

ตอหรือโอนกิจการใหแกบุคคลอื่น  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการหรือการโอนกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๒ หากผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงประสงคจะแกไขรายการ 

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงใหย่ืนคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญผูไดรับใบอนุญาตหรือผูไดรับหนังสือรับรองการแจงแลวแตกรณีจะตองย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหาย  หรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๔ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหมใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีและเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาต  หรือใบแทนหนังสือรับรองการแจงใหประทับตราสีแดง  

คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมวีัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิน่

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิมระบุสาเหตุ 

การสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงเดิม  แลวแตกรณี

และเลมที่  เลขที่  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนหนังสือรับรองการแจง 
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ขอ ๒๕ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  โดยมิแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  และเคยไดรับโทษในความผิดนี้

มาแลวครั้งหนึ่งยังฝาฝนดําเนินกิจการโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ   

ส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๓  วรรคสอง  

ถายังฝาฝนอีกใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังหามการดําเนินกิจการนั้นไวตามเวลาที่กําหนด 

ซึ่งตองไมเกินสองป 

ขอ ๒๖ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญตันิี้

ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุขและผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ  ดังนี้   

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหผูมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

  (๓) แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไข

ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงใด ๆ   ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน

ในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือจะกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 

ขอ ๒๗ หากผูจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การดําเนินกิจการนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  



หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

และถาผูดําเนินกิจการไมแกหรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการทันทีเปนการชั่วคราว  

จนกวาจะเปนที่พอใจ 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวไมนอยกวาเจ็ดวัน  

เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันที 

ขอ ๒๘ ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตองหรือมีการกระทําใด ๆ  ที่ฝาฝน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ัง

ใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาว  แกไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไข 

หรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลวแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ   

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถกูตองตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาต  และการไมปฏิบัติ 

หรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบ 

ตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๑ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๕  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามขอ  ๒๕  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูแจงหรือผูแจงหรือผูดําเนินการทราบ 

การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๖  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต  ผูแทน  

หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตทราบ 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหผูจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

หยุดดําเนินกิจการคําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนิน

กิจการหรือผูไดรับใบอนุญาตทราบแลวแตกรณี 

ในกรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือดังกลาว  ใหสงโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดหนังสือนั้น

ในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดรับทราบ

หนังสือแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือแลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่มคีําส่ังตามขอ  ๑๕  วรรคสอง  ขอ  ๑๖  วรรคสอง  ขอ  ๒๕  

ขอ  ๒๗  หรือมีคําส่ังไมอนุญาตตามขอ  ๑๔  หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตตามขอ  ๓๐  หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขมีคําส่ังตามขอ  ๒๘  ถาผูท่ีไดรับคําส่ัง 

ไมพอใจคําส่ังดังกลาว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๓๔ ผูใดจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองรอย

ตารางเมตร  โดยไมไดรับอนุญาตตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๒  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกินสองรอยตารางเมตร  

โดยไมมีหนังสือรับรองการแจงตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๒  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอ  ๗  และขอ  ๑๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ผูใดฝาฝนขอ  ๘  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญตัิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๖ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน

ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือผูซึ่งไดรบัแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิน่ตามขอ  ๒๖  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๙  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๗ ผูใดจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  ผูใดดําเนินกิจการในระหวาง 

ที่มีคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนินกิจการหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามขอ  ๑๖  วรรคสอง  ขอ  ๒๕  หรือขอ  ๒๗  โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๘๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๘ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขตามขอ  ๒๘  โดยไมมีเหตุ 

หรือขอแกตัวอันสมควรหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานสาธารณสุขตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๘๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๙ ผู ใดไมปฏิบัติตามขอ  ๑๗  หรือขอ  ๒๓  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๒   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนขอบัญญัติขอ  ๑๗  หรือขอ  ๒๓  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๒ ผูรับใบอนุญาตตั้งหรือใชสถานท่ีเอกชนเปนสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหารกอนใช

ขอบัญญัตินี้ใหผูนั้นยังคงประกอบกิจการนั้นไดตอไปเสมือนเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตหรือเปนผูไดแจง   

และไดรับหนังสือรับรองการแจงตามขอบัญญัตินี้แลว  แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุและผูนั้น 

ยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป  ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตหรือแจงตามขอบัญญัตินี้

กอนดําเนินการ 

ขอ ๔๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนายูงเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อริสมันต  บตุรอนิทร 

องคการบริหารสวนตาํบลนายูง 



ค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ๒๐๐

(ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด) 

๒ ค่าใบอนุญาตให้จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว  หรือพ้ืนที่เกิน ๕๐๐

  ๒๐๐  ตารางเมตร   แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร

๓ ค่าใบอนุญาตให้จัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว  หรือพ้ืนที่เกิน  ๑,๐๐๐

พ้ืนที่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป

๔ ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ๒๐

๕ ใบแทนใบอนุญาต ๒๐

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนายูง

เรื่อง  สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร   พ.ศ.  ๒๕๕๙

ลําดับที่ รายการ



แบบ สอ. ๑ 

 
เลขท่ีรับ................./...............                             

 
คําขอรับ 

ใบอนุญาตจัดตั้ง  สถานท่ีจําหนายอาหาร  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 

เขียนท่ี............................................. 

    วันท่ี...........  เดือน........................ พ.ศ................ 
ขาพเจา...................................................................อายุ.................ป สัญชาติ...................................

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................

ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด....................................................
โทรศัพท............................................................ 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต จัดตั้ง          สถานท่ีจําหนายอาหาร             สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล.......................................................................................โดยใชชื่อสถานท่ี
ประกอบกิจการวา.....................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.........................ตารางเมตร 
จํานวนคนงาน.....................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี..................หมูท่ี.......ตําบล......................อําเภอ......................

จังหวัด...................................................โทรศัพท................................................... 
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานท่ีประกอบการ 
๔. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร 

๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๖. ................................................................................. 

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 

 
 
 

 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

(ลงชื่อ).......................................ผูขอรับใบอนุญาต 

                     (........................................) 



แบบ สอ. ๒ 

 
เลขท่ีรับ................./...................                     

       
คําขอรับ 

หนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
เขียนท่ี............................................... 

       วันท่ี...................เดือน............................พ.ศ............... 

ขาพเจา..........................................................................อายุ..................ป สัญชาติ............................
อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด..............................................

โทรศัพท................................................. 
ขอยื่นคําขอรับหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง                 สถานท่ีจําหนายอาหาร 
                                                                         สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล.......................................................................................โดยใชชื่อสถานท่ี
ประกอบกิจการวา...............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ....................ตารางเมตร 
จํานวนคนงาน....................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี................หมูท่ี.............ตําบล........................อําเภอ.....................

จังหวัด................................โทรศัพท...................................................... 
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
๔. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจําหนายอาหาร และผูปรุงอาหาร 

๕. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
๖. อ่ืน ๆ............................................................................. 

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 

 
 

 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

(ลงชื่อ).......................................ผูขอรับหนังสือรับรองการแจง 

                     (........................................) 



 

 

แบบ สอ. ๓ 

 

 

 

ใบอนุญาต 
จัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 

เลมท่ี.............เลขท่ี.......................ป................ 
 

อนุญาตให..............................................................อายุ...............ป สัญชาติ....................................
อยูท่ี/สํานักงานเลขท่ี....................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย................................ถนน..................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................
โทรศัพท................................................... 

ขอ ๑ ดําเนินการจัดตั้ง         สถานท่ีจําหนายอาหาร         สถานท่ีสะสมอาหาร 
ประเภท...............................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ.....................................ตารางเมตร
คาธรรมเนียม..................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขท่ี...........ลงวันท่ี.........เดือน.............พ.ศ..............
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.....................................................................จํานวนคนงาน......................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี..................หมูท่ี.............ตําบล..........................อําเภอ...............................จังหวัด.........................
โทรศัพท.......................................โทรสาร............................................ 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
         (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
         (๒) .................................................................. 
 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี............เดือน..................พ.ศ..................... 
 

ออกให ณ วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ....................... 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................         ลงชื่อ............................................ 
        (.........................................)              (..............................................) 

       ผูรับเงิน                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลนายูง 
              เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 

คําเตือน   
๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 

 ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 



แบบ สอ. ๔ 

 

 

 

 

 

หนังสือรับรองการแจง 
จัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 
 

เลมท่ี......................เลขท่ี..........................ป........................ 
 

ออกหนังสือรับรองการแจงให......................................................อายุ..........ป สัญชาติ......................
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี..............................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.......................ถนน....................................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...............................................
โทรศัพท.............................................. 

 
ขอ ๑ ดําเนินการจัดตั้ง             สถานท่ีจําหนายอาหาร            สถานท่ีสะสมอาหาร 

ประเภท...........................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..........................................ตารางเมตร
คาธรรมเนียม.................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............เลขท่ี..........ลงวันท่ี........เดือน................พ.ศ..................
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.......................................................จํานวนคนงาน....................................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี....................หมูท่ี................ตําบล........................อําเภอ..................จังหวดั....................................
โทรศัพท..........................................โทรสาร.............................. 
 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
        (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง  เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหาร 

และสถานท่ีสะสมอาหาร   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        (๒)  อ่ืน ๆ................................................................................ 
 
 

ออกให  ณ  วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.............. 
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................          ลงชื่อ............................................ 
        (.........................................)                    (..........................................) 

      ผูรับเงิน                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลนายูง 
        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน 

๑) ตองแสดงหนังสือนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับ 
 ๒) ตองชําระคาธรรมเนียมเปนประจํา มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 



แบบ สอ. ๕ 

 

เลขท่ีรับ............/.....................                                                                             เลขท่ี.................. 

 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

เขียนท่ี............................................. 

  วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ........................ 

ขาพเจา..........................................................อายุ....................ป สัญชาติ...........................................

อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน..............................................

ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...........................................

โทรศัพท..................................................... 

 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต จัดตั้ง         สถานท่ีจําหนายอาหาร            สถานท่ีสะสมอาหาร 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล...................................................................................................................... 

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.....................................................................................................................

พ้ืนท่ีประกอบการ...............................................................ตารางเมตร จํานวนคนงาน..................................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี..................หมูท่ี...................ตําบล................อําเภอ..............................จังหวัด..........................

โทรศัพท.............................................................. 

 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. ใบรับรองแพทยของผูรับอนุญาต ผูชวยจําหนาย และผูปรุงอาหาร 

๓. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

๔. อ่ืน ๆ ................................................................................ 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

        (...............................................) 

 

     

 



แบบ สอ. ๖ 

 

 

เลขท่ีรับ.............../..............                                                                                เลขท่ี.................. 

 

 

คําขอชําระคาธรรมเนียมประจําป                                         

หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี............................................... 

วันท่ี............เดือน......................พ.ศ................. 

 

ขาพเจา..............................................................อายุ.....................ป สัญชาติ.....................................

เลขท่ี............................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................................................

ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...............................................

โทรศัพท........................................... 

 

ขอยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมประจําปหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง 

     สถานท่ีสะสมอาหาร   สถานท่ีจําหนายอาหารประเภท....................................................... 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล..........................................................................................................................

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.........................................................................................................................

พ้ืนท่ีประกอบการ.................ตารางเมตร จํานวนคนงาน........................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี ..................................

หมูท่ี................ตําบล....................................อําเภอ........................................จังหวัด.............................................

โทรศัพท.............................................. 

 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

๑. หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารเดิม 

๒. ใบรับรองแพทยของผูไดรับอนุญาต ผูชวยจําหนาย และผูปรุงอาหาร 

๓. ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 

๔. อ่ืน ๆ ....................................................... 

 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

                (ลงชื่อ)............................................ผูขอชําระคาธรรมเนียม 

                       (...............................................) 



แบบ สอ. ๗ 

 

เลขท่ีรับ.........../..............                             เลขท่ี..................                     

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

เขียนท่ี................................................ 

วันท่ี..................เดือน.............................พ.ศ...................... 

 

ขาพเจา...............................................................อายุ..................ป สัญชาติ......................................

เลขท่ี............หมูท่ี............ตรอก/ซอย......................................ถนน............................ตําบล/แขวง........................

อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................................โทรศัพท............................................ 

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา.........................................................................................................................

พ้ืนท่ีประกอบการ.......................ตารางเมตร จํานวนคนงาน.....................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี................................

หมูท่ี..................ตําบล.............................อําเภอ.....................................จังหวัด......................................................

โทรศัพท................................................... 

 

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนายูงดวยขาพเจามีความประสงค

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

(ลงชื่อ)................................................ผูขออนุญาต 

                           (...............................................) 

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
	เรื่อง   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


